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Nieuws 

Discussie windturbines  
nog in volle gang 

De klankbordgroep duurzame energie richt 
zich op een eerlijk en fatsoenlijk proces voor 
het verduurzamen van onze omgeving. Dit is 
nodig omdat de gemeente koerst op het 
plaatsen van vier mega windturbines (250 tot 
270 meter hoog) in ons landschap. Dit zijn 
energiecentrales die niet op land thuishoren. 

In omliggende gemeenten Holten-Rijssen, 
Deventer, Voorst, Zutphen en Berkelland zijn 
de windturbines door bewonersinitiatieven en 
protesten van de baan. De gemeente Lochem 
ontwikkelt een beleidskader grootschalig wind 
en zon en werkt nu de methodiek van de 
maatschappelijke tender uit. Heel concreet 
betekent dit dat de gemeente het initiatief 

neemt voor zon en wind in onze buurt. De 
gemeente zegt: we willen zoveel capaciteit (is 
12 MWh = vier windturbines) en dit zijn de 
meest waarschijnlijke locaties. Dan volgt een 
concreet kader (waaraan moet e.e.a. 
voldoen), een marktconsultatie en een tender. 
Als er meerdere “wind” exploitanten zijn is er 
schaarste op de locatie waar de turbines 
gepland staan. En kan de gemeente 
aanvullende voorwaarden uit onderhandelen. 
Bijvoorbeeld: mede eigenaarschap van 
inwoners.  

25 zienswijzen met haalbare alternatieven 
De gemeente stoomt op terwijl heel veel 
inwoners tegen windturbines zijn. De 
klankbordgroep heeft verschillende acties 
ondernomen om de gemeente op andere 
gedachten te brengen. Op de RES (het 
regionale energieplan) zijn door Exel en 
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omgeving 25 zienswijzen tegen de 
windturbines ingediend met allerlei haalbare 
alternatieven om duurzaam energie op te 
wekken. Vooral zon op dak, kleinere 
windmolens en het adopteren van wind op 
zee zijn kansrijk om de windturbines te 
vervangen. Er zijn verschillende 
wetenschappelijk onderbouwde notities bij de 
gemeente bekend waarin ook dokters zeggen 
dat windturbines ernstige 
gezondheidsklachten opleveren voor mens en 
dier. Ook landelijk trekt een groep artsen de 
RIVM-rapporten in twijfel en wil men 
onderzoek laten doen door epidemiologen. 
(Zie de website wind wiki).  

In de notitie verduurzamen (staat op de 
website beoenergie.nl, bij lokaal nieuws) is 
het idee van een bewonersakkoord met 
samenwerkingsroute door de klankbordgroep 
uitgewerkt. De notitie gaat uit van 
samenwerking tussen gemeente en kernen 
om te komen tot de opwek van duurzame 
energie in elke kern om daarmee de 
windturbines te voorkomen. Deze notitie is 
met Henk van Zeijts besproken.  

Uitspraak Raad van State vraagt om nieuwe 
normen 
Door de uitspraak van de raad van State op 30 
juni dreigt de aanleg van windparken op land 
stil te vallen. De staat moet de milieunormen 
voor de aanleg van windmolens op land 
opnieuw vaststellen. Volgens de hoogste 
bestuursrechter moet de overheid eerst met 
nieuwe normen voor bijvoorbeeld 
geluidsoverlast en slagschaduw komen.  Deze 
uitspraak opent de weg voor een positieve 
uitwerking van het normenkader van de 
Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn van 
2001 (SMB) en de daarmee samenhangende 
EU-richtlijnen, zoals voor burgerzeggenschap 
(Aarhus). De uitspraak legt ook de 
ondeugdelijkheid van de RES besluiten bloot. 
De normstelling van de SMB-richtlijn van de 
EU is het kompas van de gemeenteraden.  
Daar is tot nu toe door de gemeenteraad van 
Lochem geen uitvoering aan gegeven.  

Nu de Raad van State om is moet serieus 
gewerkt worden aan de invulling van de 
normen van de EU-richtlijnen. Die houden in 
dat met wetenschappelijke zekerheid moet 
vaststaan dat een plan het bestaande 
beschermingsniveau van een gebied niet aan 
mag tasten, wel verbeteren. En dat er echte 
burgerparticipatie moet plaatsvinden. 
Gemeenteraden kunnen hun positie 
gebruiken om de EU-normen nu daadwerkelijk 
in hun gemeente uit te voeren en de burgers 
wezenlijke invloed bij de planvorming te 
geven. Het Verdrag van Aarhus is verwerkt in 
een EU-richtlijn en kan niet langer genegeerd 
worden. 

Vervolgstappen 
De klankbordgroep vraagt onze 
volksvertegenwoordigers indringend om bij 
het vaststellen van het beleidskader 
grootschalige wind en zon, de uitspraak van 
de raad van State te respecteren. En daarmee 
ook haar inwoners. Dit staat voor oktober op 
de agenda. Ga de uitdaging aan en wek met 
zon op dak, alternatieve opwek, kleine 
windmolens en wind op zee 12 MWh op. 

De komende tijd bespreken we de 
vervolgstappen die die gericht zijn op het 
beleidskader grootschalig wind en zon en de 
omgevingsvisie van de gemeente.  Mocht je 
meer willen weten, willen meedenken en 
doen, meld je dan bij het 
secretariaat info@beo-exel.nl  

Door: Jan Koolschijn, lid van de BEO 
klankbordgroep duurzame energie. 


